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เรือ่ ง

^เรแแ^

โรงพยาบาลเชียงคำ
ถนนสิทธิประชาราษฎร์ พย ๕๖๑๑๐

ธันวาคม ๒๕๖๐

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประ๓ทวิขาการระดับชำนาญการพิเศษ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
สิงทีส่ ง่ มาด้วย ๑. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลๆ
๒. ใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกๆ

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ขุด

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ โรงพยาบาลเชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราขการเพือ่ เลือ่ นระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับขำนาญการ
พิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๑๙๒ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป กลุม่ อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงคำ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ท'่ี
Website http://wvwv.ckh.moph.go.th

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและประขาสัมพันธ์ให้ขา้ ราขการในสังกัดทราบ หากมีขา้ ราขการ
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยน่ื ใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือก*เผ่านผูบ้ งั คับบัญขา
ตามลำดับขัน้ จำนวน ๕ ชุด ส่งถึงโรงพยาบาลเขียงคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑๘
ธันวาคม.ไอ๕๖๐ ถึงวันที่ ๖๖ สันวาคมา£>(£๖๐ ในวันและเวลาราซการ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและขอความร่วมมือประขาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว่ กัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนัย ภัทรเธียรสกุล)
ผ้อำนวยการพงพยาบาลพียงคำ

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทร. ๐-๕๔๔๐-๙๐๗๓
โทรสาร. ๐-๕๔๔๑-๖๖๑๕

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรือ่ ง รับสมัครคัดเลือกข้าราซการเพือ่ เลือ่ นระดับ
ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทัว่ ไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๑๙๒ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
กลุม่ อำนวยการ โรงพยาบาลเขียงคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ด้ว ยคณะกรรมการคัด เลือ กบุค คลทีจ่ ะเข้ารับ การประเมิน ผลงานให้ด ำรงตำแหน่ง
ประเภทวิช าการ ระดับ ชำนาญการและระดับ ชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ.สำนัก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุขแต่งตัง้ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพือ่ จะแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทัว่ ไป ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๑๙๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุม่ อำนวยการ โรงพย่าบาลเชียงคำ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
เพือ่ ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน ี้
ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งนักจัดการงานทัว่ ไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๑๙๒ ฝ่ายบริหาร
ทัว่ ไป กลุม่ อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ข. คุณสมบัติจองผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
กรณีการเลื่อนระดับ
๑. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
๒. ปฏิพงานทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ ว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และลักษณะงานทีป่ ฏิบตั มิ าแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี
ค. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการดัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลฯกำหนด ที่ กลุม่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ตัง้ แต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๖๐ ในวันและเวลาราชการ
ง. เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ขุด
๒. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้ารับการประเมินผลงาน ต้นฉบับ จำนวน
๑ ชุด และสำเนา จำนวน ๔ ชุด
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานทีฃ
่ อเกือ้ กูล
ในตำแหน่งที่ฃอประเมิน (กรณีทผ่ี ูส้ มัครมีระยะเวลาขัน้ ตํา่ ในการดำรงตำแหน่งทีจ่ ะแต่งตั้งไม่ครบ) ต้นฉบับ
จำนวน ๑ ชุด และสำเนา จำนวน ๔ ชุด
๔. เอกสารอืน่ ๆ

-๒ -

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
๑. ผูส
้ มัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนับถึง
วันทีป่ ิดรับสมัคร ภายใน ๑ ป ี
๒. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลจะพิจารณาจากองค์ประกอบและกำหนดคะแนนในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังน ี้
๒.๑ ความรูค้ วามสามารถและความชำนาญในการปฏิบตั งิ าน ให้พจิ ารณาโดยคำนึงถึง
คุณวุฒกิ ารศึกษา ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัตงิ านด้านนัน้ ซึง่ อาจพิจารณาจาก
ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจำปีของข้าราชการผู้นัน้ ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ๒๐ คะแนน
๒.๒ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ให้พจิ ารณาโดยคำนึงถึงระยะเวลาดำรงตำแหน่งใน
สายงานทีจ่ ะแต่งตั้ง หรือสายงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง หรือระยะเวลาทีเ่ คยปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องหรือเกือ้ กูลกับ
ตำแหน่งที่จะแต่งตัง้ ๒๐ คะแนน
๒.๓ การปฏิบัตติ นเหมาะสมกับการเป็นข้าราซการ ให้พจิ ารณาโดยคำนึงถึง
ความประพฤติ การรักษาวินยั ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะ การอุทศิ เวลาให้กบั ราซการ ๒๐ คะแนน
๒.๔ ผลงานหรือผลการปฏิบัตงิ าน ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณภาพของผลงาน
หรือผลการปฏิบตั งิ าน ประโยชน์ของผลงานต่อราชการ วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ
๓๐ คะแนน
๒.๕ เกณฑ์อืน่ ๆ เซ่น ภาวะผู้นา่ มนุษย์สมั พันธ์ ความเสียสละ ๑๐ คะแนน
๓. วิธ ีก ารคัด เลือ กให้พ ิจ ารณาจากเอกสารใบสมัค ร ผลงาน ประวัตก
ิ ารรับราชการ
อาจใช้วธิ ีสมั ภาษณ์ สอบข้อเขียนหรือใข้วธิ กี ารอืน่ ใดเพิม่ เติม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีจ่ ะแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมของผูส้ มัครตามทีไ่ ด้ประกาศไวในประกาศรับสมัครก็ได้ ทัง้ นีผ้ ไู้ ด้รับคัดเลือก
จะต้องได้รบั คะแนนรวมเฉลีย่ สูงสุด โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒<£๖๐

(นายดนัย ภัทรเธียรสกุล)
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เอกสารหมายเลข ๓
ใบสมัคร
รูปถ่าย
๑ X ๑ .๕ นิว

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้ารา6ชการเพือ่ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล

ซื่อ.........................................................................ซือ่ สกุล..................................................................... ......
วัน เดือน จเกิด ..................................................... อายุตวั ....................... ปี อายุราชการ...........................ปี
วันเกษียณอายุ...................................................... ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง......................................................
ระดับ....................................................... ส่วนราชการ.................................................................................

ตัง้ แต่....................................................................อัตราเงินเดือน........................................................... บาท
โทรสัพท์...............................................................e-mail..............................................................................
๒. การดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง...............................................ระดับชำนาญการ (ระดับ ๖ - ๗) ตัง้ แต่......................................
ดำรงดำแหน่ง...............................................ระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ ๘) ตั้งแต่....................................
๓. ความผิดทางวินัย เบนผูอ
้ ยู่ระหว่าง
o ถูกสอบสวน........................................................................... เมือ่ ..
o ถูกลงโทษ...............................................................................เมือ่ .
o

ไม่ม ี

๔. วุฒกิ ารสืกษา (โปรดแบบหลักฐาน)
๐ ปริพญาตรี........................................... .:.................สาขา.............................................................
สถาบัน................................................ ....................จบการสืกษาเมือ่ ....................................'........
o ปรํพญาโท........................................... ....................สาขา.............................................................
สถาบัน................................................ ....................จบการศกษาเมอ............................................
๐ ปริญญาเอก......................................... ....................สาขา.............................................................
สถาบัน................................................ ....................จบการสืกษาเมือ่ ............................................
๐ ใบอนญาตประกอบวิชาชีพ................... ..............................................เลขท...................................
วันออกใบอนฌาต................................ ...................วันหมดอาย....................................................
๕. ผลงานวิชาการที่จะส่งประเมิน/ทีเ่ คยส่งประเมิน

เรือ่ ง................................................................

(ถ้าเป็นกรณีการย้าย โอน บรรจุกลับ ให้ระบุเรือ่ งทีเ่ คยผ่านการประเมิน)
๖. ข้อเสนอแนวคิดเพือ่ พัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ที่จะส่งประเมิน เรือ่ ง.....................................
(เฉพาะกรณีส่งผลงานเพือ่ ประเมินเลือ่ นระดับ ถ้าเป็นกรณียา้ ย โอน บรรจุกลับ ไม,ต้องระบุ)

เคกสารหมายเลข ๓
- Id -

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแ่ จ้งไว้ในแบบฟอร์มนีถ้ ูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
หากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ หรือไม่ถกู ต้องจะถือว่าหมดสิทธิได้รบั การคัดเลือก
และหากไต้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ
ลงซื่อ...........................................ผูฃ้ อรับการคัดเลือก
(.................. -J
...... /...... /......

๗. คำรับรอง/ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาระดับต้น

ลงซือ่ .

สถานที่ติดต่อ
ทีอ่ ยู'ปจั จุบนั สามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่.................................... ซอย/ตรอก....................................ถนน.............
แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ.............................. จังหวัด......
รหัสไปรษณีย.์ ............................โทรศัพท์บา้ น.................................โทรคัพท์มอื ถือ
โทรสาร.............................................e-mail.........................................................

เอกสารประกอบการคัด เลือ กบุค คลที่จ ะเข้า รับ การประเมิน ผลงาน

ของ

.........................................................(ชื่อ /สกุล ).............................................................
ตำแหน่ง .......................... (ด้า น........................) ตำแหน่ง เลขที่....................
.............................................(ส่ว นราชการ)........................................................

เพื่อ แต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง ......................................(ด้า น..............................)
ตำแหน่ง เลขที่.......................... (ส่ว นราชการ)........................................................

Bpim บฟ่อรม/คัดเลือก ชก.-ชพ.

-2-

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ชื่อ ..........................................................................
ขอรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.

ตอนที่ 1 รายการประเมิน

คะแนนเติม

คะแนน
ทไ
ี่ ด้รับ

1. ความรับ ผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- เอาใจใส่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสำเร็จและความผิดพลาด
- พัฒ นาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียึ๋งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหา
หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สำเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายาม
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบว่ามีป็ญหาหรือข้อผิดพลาด
ก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดป็ญ หาเช่น นั้น ซํ้า ๆ อีก
2. ความคิด ริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดำเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ
ปฎิบ ตได้
- แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทำงานให้มี
ประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
- สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรูสึ๋งเร้าภายนอก
3. การแก้ไฃป๋’ญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- วิเคราะห์ห าสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญ หาใด ๆ
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญ หา โดยมีทางเลือกปฎิบติได้ห ลายว ิธ ี
- เลือกทางปฏิป้ตในการแก้ปัญ หาได้ถูกต้องเหมาะสม
- ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญ หา (ไม่ใช้ความรู้สึก
ของตนเอง)

Bpllบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-!

ตอนที่ 1 รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- รักษาวินัย และมีนํ้าใจเอื้ขเฟือเผื่อแผ่
- มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน
- มีความประพฤติส ่วนตัวที่เหมาะสมและควบคุม อารมณ์ได้
- ปฏิป้ต ิงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนและวิช าชีพ ของตน
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญ ชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ
และผู้ท ี่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ท างวิช าการให้ผู้อ ื่น เข้าใจได้อ ย่างชัดเจน
โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
6. การพัฒ นาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ หรือสิ่งที่เปีนความก้าวหน้า
ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ
- สนใจและปรับ ตนเองให้ก้าวทัน วิท ยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา
- นำความรู้และวิท ยาการใหม่ ๆ มาประยุก ต์ใช้ในการปฏิบ ัติงานไต้
อย่างมีป ระสิทธิภาพ
7. การทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับผู้อื่น
- เคารพในสิทธิของผู้อื่น
- มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฎิใ]ติงาน
8. ความเสียสละ
- การอุทิศเวลาให้งาน
- สามารถช่วยเหลือหน่วยงานขององค์ก รอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรทั้งงานโดยตรงและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- การไม่เกี่ยงงาน

รวม

คะแนนที่ได้รับ

15

10

10

10

10

100
B p u m ฟอร์ม/คิดเสือก ชก.-ขพ.
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ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้ประเมิน *
(
(

) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ตรกว่าร้อยละ 60)
) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมตรกว่าร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผ ล)........................................................................

ลงชื่อ ................................................(ผู้ประเมิน)
(.......................................................... )

ตำแหน่ง.................................................
วัน ที่.............เดือ น................ พ.ศ......

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
(
(

) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดัง นี้....

ลงชื่อ ............................................. ผู้ประเมิน
(..................................................... )

ตำแหน่ง...............................................
วัน ที่..........เดือ น..........พ.ศ.........
หมายเหตุ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นสมควรให้ผ่านการประเมิน ให้นำเสนอผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกได้

Bpim บฟอรม/คัดเลอก ชก.-ชพ.

-5-

ตอนที่ 2 สรุปความเหึนในการประเมิน
ความเห็น ของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (กรณีที่ความเห็นของผู้บังคับบัญ ชาทั้ง 2 ระดับ
แตกต่างกัน )
(

) ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล).

) ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล).

ลงชื่อ .............................................(ผู้ประเมิน)
(....................................................... )

ตำแหน่ง ...................................................
วัน ที.่ ...... เดือ น............................พ.ศ............

Bpuim ฟอรม/คิดเลือก ชก.-ชพ.
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แบบเสนอผลการปฏิบติงานเพื่อขอรับการคัดเสือก
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ (ผขอรับ การคัด เลือ ก).........
2. ตำแหน่ง (ป็จจบัน)
.................... (ด้าน .............................) ตำแหน่งเลขที่..........................
ส่ว นราชการ................
ดำรงตำแหน่ง นี้เมื่อ ....
อัตราเงินเดือนป็จจุบัน
........................บาท
3 .ขอรับ การคัด เลือ กเพื่อ ประเมิน ในตำแหน่ง............ ......(ด้า น............ ..... ) ตำแหน่งเลขที่ ..................
ส่ว นราชการ................
4. ประวํติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7)
1v
เกิดวันที ..............เดือ น............
พ.ศ......................
อายตัว .........................ป .ี ........... ....... เดือน
อายราชการ................ป ี............ ......เดือน
5. ประว้ติการศึกษา
คุณ วุฒ ิและวิชาเอก
ป ีท ี่ส ำเร็จ การศึก ษา
(ปริฌฌา/ประกาศนี
ยบัตร')
ชิ

สถาบัน

ฃ

6. ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี.. ให้แ นบสำเนาใบอนุญ าต)
ชื่อ ใบอนฌาต.............
เลขที่ใ บอนฌาต.........
วัน ออกใบอนฌาต......
......วัน หมดอาย..
7. ประวํติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงป็จจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ
พร้อมแนบสำเนา ก.พ. 7,สํ!นาวุฒิการศึกบา)
วัน เดือ น ป ี
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
สังกัด

Bpiw บฟ่อรม/คัดเทือก ชก.-ชพ.

8. ประวัติการแกอบรมและดูงาน
ระยะเวลา

หลักสตร

หน่วยงานที่จัดอบรม

9.ประสบการณ์ในการปฏิบ ํตงาน (เคยปฎิบ ติงานเกี่ยวกับ อะไรบ้างที่น อกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้า
โครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น

10. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
10.1 ผลการปฎิบ ติงาน1ในช่วง 3 ปีท ี่ผ ่า นมา
- สรุป ผลการปฎิบ ติงานตามภารกิจหลัก /ลักษณะงานที่ป ฎิบ ํติ
(โดยุ.สรป.เฉ.พ!ะม.ทนาทหน้าทีห่ ลักบละภ!รุทิจุสำท:'ญ.
10.2 ผลงานที่จะส่งประเมิน (จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง) หรือ
ผลงานที่เคยส่งประเมิน (กรณีย้าย โอน ในระดับเดิม)
- ชื่อ ผลงาน..............................................................................................................................................
เค้าโครงเรืองโดยย่อ (สรปm พาะสาระ:สำคัญ/ประเด็นของ!รรง/พีมา/สิ่งที่ศึทมาน-ล-ะผลที่ไปีดยุสังเขป).
- สัด ส่วนของผลงานในส่วนที่ผ ู้ข อรับ การคัด เลือ กปฎิบ ํต ิ/รายชื่อ ผู้ร่ว มจัด ทำผลงาน (ถ้ามี)
(ระบชือ่ ผูร้ วมจุ]ดทำพร้อม'.สัดส่า.นทีด่ ำเนิน.กพ.
10.3 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อ พัฒ นางาน/วิธีการเพื่อปรับ ปรุงงาน (ระบุชื่อเรื่องด้วย)
(.ใ-หเสนJอุ//.พุ..พ.ดุ!ดุ.ยุสงั เขป.เพือ่ ต.นเอง-และ;ห-น่วยุง.!น.พ-จุ-นำไป!ช-ป-รับปรุง/พัฒนางาน).
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไวดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกปรร การ
ลงชื่อ ........................................... (ผู้ข อรับการคัดเลือก)
(..................................................... )

ตำแหน่ง.........................................................
วัน ที่.........เดือ น..................ป ี.................

Bpuบบฟอร์ม/คดเสือก ชก.-ชพ.

11. คำรับ รองของผู้บังคับบัญ ชาที่ควบคุมดูแลการปฎิใ]ติงาน
ได้ต รวจสอบข้อ ความของ.................................................................................
ท เี่ สนอขอรับ การคัด เลือ กแล้ว เห็น ว่าถูก ต้อ งตามความเป็น จริง ทุก ประการ
ลงชื่อ................................................(ผู้ประเมิน)

(.............................................. )
ตำแหน่ง....................................................
วัน ที่..........เดือน ....................ปี....................

12. คำรับ รองของผู้บ ังคับ บัญ ชาเหนือขนไป 1 ระดับ

ลงชื่อ ............................................(ผู้ประเมิน)

(.............................................. )
ตำแหน่ง..................................................
วัน ที่.........เดอน..................ป ี..................

Bpmj บฟ่อรม/คิดเสือก ๆ(ก.-ชพ.

13. สรุปผลการตรวจสอบคูณสมบติฃองบุคคล
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมิน แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง......................ระดับ .....................
ชื่อ .............................................................................................................................................................................
ตำแหน่ง ............................................(ด้า น......................................) ตำแหน่งเลขที่........................................
ส่ว นราชการ........................................... ..............................................................................................................
ขอเสนอผลงานเพื่อรับ การคัดเลือกแต่งตั้งในตำแหน่ง.................................................. (ด้า น.....................)
ตำแหน่ง เลขที่.........................ส่วนราชการ......................................................................................................
1. คุณสมใ]ติของบุคคล
1.1 คุณ วุฒ ิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณ สมใ]ติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (
) ไม่ตรงแต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62
1.2 ใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ (ถ้ากำหนดไว้)
( )ตรงตามที่กำหนด เลขที่ ..................
(
) ไม่ตรงตามที่กำหนด
1.3 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
( ) ครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง( )ไม่ครบแต่จะครบในวันที่......................
1.4 ระยะเวลาฃั้น ตั้าในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
(ให้รวมถึงการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย)
( ) ครบตามที่ ก.พ. กำหนด ( ) ไม่ค รบ/ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา
2. การประเมินคุณ ลักษณะของบุคคล
( ) ผ่าน การประเมิน
( ) ไม่ผ ่านการประเมิน เหตุผล...................................................
3. สรุปผลการตรวจสอบคุณ สมใ]ติของบุคคล
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท ี่จะดำเนิน การต่อไปได้ ( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เนื่อ งจาก......................
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้แต่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องระยะเวลาขั้นตั้า
ในการดำรงตำแหน่ง
ลงชื่อ ............................................ ผู้รับผิดชอบการเจ้าหน้าที่

(.......................................................)
ตำแหน่ง...... .................................................
วัน ที่............เดือ น.................ป ี................

Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ขพ.

14. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณีตำแหน่งเลื่อนไหล
ชื่อผู้ฃ อรับ การคัดเลอก........................................................................................................................
(
) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน
(
) ไม่ได้รับการคัดเลือก
ระบุเหตุผล.............................................................................................................................
ลงชื่อ.............................

...ผูม้ ีอ ำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57

( .........................................

...)

วัน ที่...........เดือน

ป .ี ......................

Bpllบบฟอร์ม/ค้ดเลือก ชก.-ชพ.
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-

15. ผลการพิจารณาคัดเลือกบคคล กรณีนอกเหนือจากตำแหน่งเลื่อนไหล ตามข้อ 14
ชื่อ ผ้ข อรับ การคัดเลือ ก................................
(
) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานปร ะเมิน
(
) ได้รับ การคัดเลือกให้ย้าย/โอน/บรรจุกลับ ได้โดยไม่ต้องส่งผลงานประเมิน
(
) ไม'ได้รับการคัดเลือก
ระบเหตผล.................................

ลงชื่อ .................... ............................. ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

(.................... ............................. )
วั,นที.่ ........ เดือน.................. ป ี............
(
(

) เห็นชอบ
) มีความเห็นแตกต่าง เนื่องจาก

ลงชื่อ ................ .................................ผมอำนาจสั่งบรรจตามมาตรา 57

(................. ...................................... )
วัน ที........... .เดือน.................. .ปี.......

Bpimบฟ่อรม/คัดเสือก ชก.-ชพ.

